
Apartir de les 11.00 h, emissió en directe
del Programa especial Fira d'Algaida
2008 de Titoieta Ràdio, emissora mu¬

nicipal dAlgaida (107.7 de l'FM).
De les 12.00 a les 16.00 h, III Mos¬
tra de Cuina. A càrrec dels restau¬

rants, bodegues i forns d'Algaida,
Pina i Randa. A les carpes instal-
lades a davant la Cooperativa.
• 21.00 h. Concert de música me¬

dieval a càrrec de Francesc Crespí,
amb lectures de poemes a càrrec de
Joan Capellà, en commemoració dels
800 anys del naixement de Jaume I.
A local de la Delegació d'Algaida de
l'Obra Cultural Balear.

DIUMENGE. 12
• 20.00 h. Exhibició de Ball de
Saló a càrrec de l'Escola XD Dance

Sport de Son Ferriol. A les carpes
instal·lades a davant la Cooperativa.

DILLUNS. 13
• 19.00 h. Concert a càrrec de l'Orfeó
de Castellitx. A l'església d'Algaida.

DIMECRES. 15
• 21.00 h. Projecció del audiovisu¬
al "Algaida. La memòria és un foc
colgat", episodi corresponent al mu¬
nicipi d'Algaida de la sèrie documen¬
tal produïda per TV Mallorca Me¬
mòria i oblit d'una guerra. Presen¬
tat per Albert tierranz, coguionis-
ta de la sèrie i organitzat per TV de
Mallorca i l'Ajuntament d'Algaida.
A l'auditori del casal Pere Capellà.

DISSABTE. i8
• 21.30 h. Teatre: Tots condemnats.
Generals, inspectors i contrabandistes:
el teatre de Baltasar Porcel. Lectura
dramatitzada a partir de fragments de
les obres Els condemnats. La simbom¬
bafosca, Elgeneral, L'inspector i Histò¬
ria d'una guerra. A càrrec de la com¬
panyia Teatredequè dirigida per Mi¬
quel De Marchi amb el repartiment
de: Antoni Gomila, Miquel de Marc¬
hi, Sofia Muñiz i Margalida Grimait.
Organitzat i patrocinat per l'Obra
Social de la Fundació "la Caixa". A
l'auditori del casal Pere Capellà.

DIUMENGE, ig
• 9.30 h. Pujada a Cura a peu per
Castellitx i Albenya. Sortida des de sa

plaça d'Algaida. Dinar de paella per a
tothom. LI preu del tiquet de la pae¬
lla serà de 5,00 Euros. LAjuntament
convidarà els participants a la beguda
i al dolç. Informació i inscripcions a
les Oficines Municipals de la Casa de
la Vila fins divendres 17.

DIUMENGE. 26
• 09.00 h. I Cursa popular d'Al¬
gaida. Concentració al Camp Mu¬
nicipal d'Esports es Porrassar. (Pro¬
grames a part). La inscripció serà
de 2,00 Euros i la recaptació es des¬
tinarà a projectes solidaris amb
Nicaragua. Informació i inscripci¬
ons a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila i a www.ajalgaida.
net. Organitzada pel Casal dels Jo¬
ves d'Algaida amb la col·laboració
del Consell de Mallorca.
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PROGRAMA D'ACTES
RRAD'ÂLÛMOÂâOoS

DEL 3 AL 26 D'OCTUBRE

DIVENDRES. 3
• 18.00 h. Contacontes En Galceran i les marietes
i altres contes de tardor. A càrrec de Caterina Con¬
tacontes. Patrocinat pels Serveis de Millora Agrària
de la Conselleria dAgricultura i Pesca del Govern
de les Illes Balears. Dirigit a infants de 4 a 9 anys.
A l'auditori del casal Pere Capellà.
• 21.00 h. Conferència sobre la cuina en l'època
del rei en Jaume: Jaume Ii la taula a la conquesta de
Mallorca a càrrec de Antoni Contreras Mas, metge
investigador de la cuina. Organitzada per l'Ajun¬

tament d'Algaida amb el patrocini del Consell de
Mallorca. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 4
• 9.30 h. Marxa ciclotnrística. Sortida i arribada a

ses Escoles (C/ de sa Tanqueta). Itinerari: Algaida,
Llucmajor, Porreres, Felanitx, Campos, Llucmajor
i Algaida (67 km). Oberta a tothom. Concentració
a les 9.00 h. Sortida a les 9.30 h. Hora aproximada
d'arribada: 12.00 h. Organitzat pel Club Societat
Esportiva Palma i l'Ajuntament d'Algaida.
• 12.00 h. Homenatge al ciclista algaidí Andreu
Trobat Garcias. En el seu honor, el pavelló es¬

portiu passarà a anomenar-se Pavelló Andreu Tro¬
bat. Després, refresc per a tothom. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida. Al pavelló municipal de
ses Escoles.

DIUMENGE. 5
• 16.30 h. Al camp de futbol Es Porrassar, presenta¬
ció dels equips del CEAlgaida per a la temporada
2008-2009. Hi haurà berenar per a tothom. A con¬
tinuació, a les 17.30 h, partit de futbol corresponent
al Campionat de Primera Regional entre els equips:

C. E. ALGAIDA

S. P. SANT MARÇAL
• 18.30 h. Concert a càrrec del Trio Romanza
(María Antonia Pons-Estel, violí; Perene Rácz, vi¬
ola i Katalin Szentirmai, violoncel). Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida amb el patrocini del Con¬
sell de Mallorca. A l'església d'Algaida.

DIMECRES. 8
• 10.00 h. Taller escolar Elmón divertit de lesfruites
(la sessió) a càrrec de Francisca Pons Nicolau, apo-

Mostra d'empreses amb el segell de Producte
Balear. A sa Plaça.
Mostra d'automòbils. Al carrer Pare B. Pou

Mostra de motos i cotxes antics.

DIVENDRES, lo
• 19.00 h. Inauguració de la I Mostra d'Artesans
de Mallorca. Al carrer de sa Serradora.

• 19.30 h. Inauguració de la III Mostra de Cui¬
na. A càrrec dels restaurants, bodegues i forns
d'Algaida, Pina i Randa. A les carpes instal·lades a
davant la Cooperativa. La mostra estarà oberta de
les 20.00 a les 23.00 h.

Mostra de ComerçJust i Iniciatives de Cooperació.
Mostra d'iniciatives humanitàries, culturals i de protec¬
ció del medi ambient. Exposició i venda de productes
alternatius, artesanals i per a un consum responsable.
Mostrad'animals de races autòctones de les Illes Ba¬
lears. Al carrer de sa Farinera i davant la Cooperativa.
Exposició de fotografies de l'Agrupació Foto¬
gràfica d'Algaida. Al casal Pere Capellà. (Web de
l'Agrupació: www.afalgaida.org).

tecària de la Fundació de Ciències Farmacèutiques
a les Illes Balears, especialista en nutrició humana
i dietètica. Organitzat i patrocinat per l'Obra Soci¬
al de la Fundació "la Caixa". A l'auditori del casal
Pere Capellà.

DIJOUS. 9
• 10.00 h. Taller escolar El món divertit de lesfrui¬
tes (2a sessió).

DISSABTE. 11. FIRA D'ALGAIDA
Fira tradicional. A sa plaça i carrers adjacents.
I Mostra d'Artesans de Mallorca. Al carrer de sa

Serradora.


